
	 1	

Sectorcongres 2020 – ACOD Cultuur – 21 februari 
 

 
28/02 ABVV manifestatie – 75 jaar sociale zekerheid 
 

Inhoudsta fe l  
 

1. Programma congres 2020    __ p.2 
2. Oude statuten ACOD Cultuur    __ p.3 
3. Amendementen op de statuten 2020  __ p.6 
4. Activiteitenverslag 2016-2020   __ p.8 
5. Toekomstperspectieven 2020-2024  __ p.10 
6. Huishoudelijk reglement gewest Brussel   __ p.15 

 

  



	 2	

 

1 .  Programma congres  2020 
 
Locatie voormiddag – Fontainasplein 11, Brussel 

9:30 Welkom! Thee en koffie staan klaar 

10:00 – 12:00 Congres ACOD Cultuur 

Verwelkoming 

1# Goedkeuring activiteitenverslag 

2# Stemmen nieuwe statuten 

3# Verkiezingen secretaris en voorzitter  

4# Verkiezingen bestuur en comité 

5# Krachtlijnen voor de toekomst 

Groepsgesprek over de lopende cultuurstrijd samen met vertegenwoordigers van de 
protestbeweging Vuurwerk, het kunstenaarscollectief State of the Arts, de antiseksisme-beweging 
Engagement, het activistisch platform Extinction Rebellion en de syndicale actiegroep 
Workers4Climate. 

12:00 – 13:30 Broodjeslunch 

Locatie namiddag – Emile Jacqmainlaan 20, Brussel 

14:00 –16:00 Congres ACOD Cultuur gewest Brussel 

Verwelkoming  

1# Goedkeuring activiteitenverslag 

2# Stemmen nieuwe statuten 

3# Verkiezingen secretaris en voorzitter  

4# Verkiezingen bestuur en comité 

5# Krachtlijnen voor de toekomst 

16:00 Slotdrink 
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2. Oude s tatuten ACOD Cultuur 

 
ALGEMENE BEGINSELEN 

 
- Artikel 1 

De sector Cultuur, vakorganisatie voor Media, Kunsten en Sociaal Cultureel Werk, 
maakt deel uit van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) en 
verklaart zich solidair met de doelstellingen van ACOD en ABVV. 
 
- Artikel 2 

Elk conflict inzake syndicale grenzen met andere sectoren van de ACOD of 
beroepscentrales van het ABVV wordt door toedoen van ACOD-Nationaal geregeld. 
 
- Artikel 3 

De actie van de sector slaat op alle aangelegenheden die – individueel of collectief- 
betrekking hebben op de werknemers die in België onder eender welk statuut 
tewerkgesteld zijn (of gepensioneerd zijn, na er tewerkgesteld geweest te zijn) bij de 
instellingen en ondernemingen voor artistieke en (sociaal) culturele productie, 
verspreiding van spektakel, sociale communicatie en media zowel onder Belgisch, 
buitenlands als internationaal recht. 
De freelance medewerkers en de werklozen in cultuur, spektakel en communicatie 
maken van de sector deel uit. 
De sector vertegenwoordigt al die werknemers in de paritaire comités, alsook in alle 
andere ad hoc commissies van de privésector, en in alle andere ondernemings-, 
overleg of raadplegingsorganisaties van de openbare sector die voor die werknemers 
bevoegd zijn. 
 

SAMENSTELLING VAN DE SECTOR 
- Artikel 4 

De sector groepeert alle leden van de Vlaamse Gemeenschap, de Nederlandstalige 
leden van de regio Brussel inbegrepen. 

 
 

DE ONDERSECTOREN 
 
- Artikel 5 

De sector is samengesteld uit vier ondersectoren die de werknemers van eenzelfde 
beroepsrichting groeperen, te weten VRT-Openbare Omroep, Muziek, Sociaal 
Cultureel Werk en Podiumkunsten. 
 
- Artikel 6 

Het congres van de sector erkent ondersectoren. Tussen twee Congressen in kunnen 
nieuwe ondersectoren opgericht of erkend worden door het Comité. 
 
- Artikel 7 
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De ondersectoren zijn volledig zelfstandig voor het behandelen van hun specifieke 
aangelegenheden. Elke ondersector draagt bij tot het algemeen beleid van de sector 
en van de ACOD. 
 
- Artikel 8 

Iedere ondersector bepaalt zelf zijn interne structuur en huishoudelijk reglement; met 
inachtneming van onderhavig Huishoudelijk Reglement en de statuten van de 
ACOD.  

 
INSTANTIES VAN DE SECTOR CULTUUR 

 
- Artikel 9 

 
• Het Congres 
• Het Comité 
• Het Bureau 

 
HET CONGRES 

- Artikel 10 

Om de vier jaar wordt in het eerste kwartaal van het jaar een Statutair Congres 
gehouden. 
- Artikel 11 

Het Congres bestaat uit afgevaardigden van de ondersectoren a rato van één 
afgevaardigde per schijf van dertig aangesloten leden. 
- Artikel 12 

Het Congres is het hoogste beslissingsorgaan van de sector. 
Het oefent de volgende bevoegdheden uit: 

• Het goedkeuren van het activiteitsverslag 
• Het goedkeuren van het financieel verslag en het verslag van de commissarissen 

voor nazicht van de rekeningen 
• Het verkiezen van de Voorzitter en de Secretaris 
• Het verkiezen van de 2 commissarissen voor nazicht van de rekeningen 
• Het bevestigen van de kandidaten voorgedragen door de respectievelijke 

ondersectoren voor de mandaten in het Comité en het Bureau 
 

- Artikel 13 

De congresagenda wordt opgesteld door het Comité. Het Bureau neemt de 
praktische schikking voor het normaal verloop van de Congressen en duidt de 
congresvoorzitter aan. 
 
- Artikel 14 

Een Buitengewoon Congres kan worden bijeengeroepen op initiatief van het bureau 
of van een gewone meerderheid in het Comité of op initiatief van minsten 2 
ondersectoren. 
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- Artikel 15 

De gemandateerden moeten minstens 14 dagen voor het Congres over de 
congresdocumenten beschikken. 
 
- Artikel 16 

Het Congresverslag wordt goedgekeurd door het Comité en bezorgd aan alle 
gemandateerden. 
 

HET COMITÉ 
- Artikel 17 

Het Comité is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en minimaal 2 en 
maximaal 4 vertegenwoordigers per ondersector. 
Het vergadert minstens één maal per jaar. Het kan frequenter worden bijeengeroepen 
op initiatief van het Bureau of van een gewone meerderheid in het Comité. 
 
- Artikel 18 

Het Comité is meer bepaald bevoegd voor: 
• De beleidsverantwoordelijkheid tussen twee Congressen in. 
• De controle op de werking van het Bureau. 
• De goedkeuring van de Congresverslagen 
• De vervanging tussen twee Congressen in van een Voorzitter of een Secretaris 

indien deze functies vacant zouden worden. 
• De aanduiding van de afgevaardigde(n) in de hogere vakbondsinstanties. 
• De opstelling van een jaarlijkse begroting. 
• De controle van de rekeningen. 

 

HET BUREAU 
- Artikel 19 

Het Bureau is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en minimaal1 en 
maximaal 2 vertegenwoordigers per ondersector uit het Comité. Het komt minstens 
één maal per kwartaal samen. 
 
- Artikel 20 

Het Bureau staat in voor de dagelijkse werking van de sector en is verantwoording 
verschuldigd aan het Comité. 
Het is inzonderheid belast met: 

• De uitvoering van de beslissingen van het Comité. 
• De voering van een verantwoordelijke beheer en beleid tussen twee Comités in. 
• De goede werking van het secretariaat en de organisatie van de comités en de 

Congressen. 
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VERKIEZINGEN 
 

- Artikel 21 

Verkiezingen geschieden volgens de regels van de vakbondsdemocratie zoals 
voorzien in de beginselverklaringen van de ACOD en het ABVV. 
 

AANSLUITINGEN, SCHRAPPINGEN EN UITSLUITINGEN 
 

- Artikel 22 

Aansluitingen, schrappingen en uitsluitingen worden conform de ACOD-statuten 
uitgevoerd. 
Geschillen worden door het Bureau aan het Comité voorgelegd. 
 

SLOTBEPALINGEN 
- Artikel 23 

Dit Huishoudelijk Reglement vervangt de “Statuten gestemd voor het Congres van 
de sector cultuur, vakorganisatie voor media, kunsten en sociaal cultureel werk” van 
24 april 1992, en treedt in werking onmiddellijk na de goedkeuring op het 
Buitengewoon Congres van 22 september 2003. 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk vermeld is, wordt verwezen naar de statuten van de 
ACOD en van het ABVV. 
De bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement kunnen enkel gewijzigd worden met 
een 2/3de meerderheid van de aanwezigen op een Congres. 
 
 
 
 
 
 

3. Amendementen op de s tatuten ACOD Cultuur ,  congres  2020 
 
Aanpassingen in het document getiteld: “Huishoudelijk Reglement Sector Cultuur, vakorganisatie 
voor Media, Kunsten en Sociaal Cultureel Werk ACOD” 
 
1# Voor de eenduidigheid van benamingen in de sector vervangen we overal in dit reglement het 
woord “Bureau” door “Bestuur”. 
 
2# Artikel 5 vervangen we door: 
“De sector is samengesteld uit vijf ondersectoren die de cultuurwerkers van een zelfde 
beroepsrichting groeperen, te weten VRT-Openbare Omroep, Muziek, Sociaal Cultureel Werk, 
Podiumkunsten en Beeldende Kunsten.” 
 
3# Toevoegen van titel na artikel 8: 
“De gewestelijke werkingen 
Artikel 5 bis 
De sector kan gewestelijke werkingen organiseren die de werknemers van een zelfde 
vakbondsgewest groeperen. 
Artikel 6 bis 
Het Congres van de sector erkent gewestelijke werkingen. Tussen twee Congressen in kunnen 
nieuwe gewestelijke werkingen opgericht of erkend worden door het Comité. 
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Artikel 7 bis 
De gewestelijke werkingen zijn volledig zelfstandig voor het behandelen van hun specifieke 
aangelegenheden. Elke gewestelijke werking draagt bij tot het algemeen beleid van de sector en 
van de ACOD. 
Artikel 8 bis 
Iedere gewestelijke werking bepaalt zelf zijn interne structuur en huishoudelijk reglement; met 
inachtneming van onderhavig Huishoudelijk Reglement en statuten van de ACOD.“ 
 
4# Artikel 11 vervangen door: 
“Het Congres bestaat uit afgevaardigden van de ondersectoren en gewestelijke werkingen a rato 
van één afgevaardigde per schijf van dertig aangesloten leden.” 
 
5# Op eind van artikel 12 toevoegen: 
“Het bevestigen van de kandidaten voorgedragen door de respectievelijke gewestelijke werkingen 
voor mandaten in het Comité en het Bestuur.” 
 
6# Artikel 14 vervangen door: 
“Een Buitengewoon Congres kan worden bijeengeroepen op initiatief van het Bestuur of van een 
gewone meerderheid in het Comité of op initiatief van minstens 2 ondersectoren of gewestelijke 
werkingen.” 
 
7# Artikel 15: de termijn vervangen van 14 dagen naar 6 dagen. 
 
8# Wijzigen en aanvullen van artikel 17: 
“Het Comité is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en minimaal één en maximaal twee 
vertegenwoordigers per ondersector en per gewestelijke werking. Het vergadert minstens vier 
maal per jaar. […]” 
 
9# Wijzigen en aanvullen van artikel 19: 
“Het Bestuur is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en maximaal één vertegenwoordiger 
per ondersector en per gewestelijke werking uit het Comité. Het komt minstens 10 maal per jaar 
samen. […]” 
 
10# Aanpassen van artikel 23: 
“Dit Huishoudelijk Reglement vervangt dat van 22 september 2003 en treedt in werking 
onmiddellijk na de goedkeuring op het statutair Congres van 21 februari 2020. […]” 
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4. Act iv i t e i t envers lag 2016-2020  

 
4.1 Nieuwe ontwikkelingen 
 
Voorbereiding opstart gewestelijke werking Brussel 
Nieuwe website en nieuwsbrief 
Art Watch: online meldpunt voor onregelmatigheden 
Samenwerking BBTK en CGSP via ABVV-werkgroep ‘artistes’ 
Samenwerking met ABVV Platform: service voor flexwerkers en bijklussers 
Driedaagse vorming leden en militanten 
Cultuurcalculator.be (in opbouw) 
Fair Practice Award, jaarlijkse prijs (ism. ACV) 
Steun BDS-campagne 
Studie: Loont Passie? 
Samenwerking State of the Arts (Fair Practice Almanac) 
Samenwerking Engagement (traject safe space, opleiding vertrouwenspersonen, de zaak Fabre) 
Protestboek: Vlaanderen Excelleert!? (EPO, 2020) (ism. ACV) 
 
4.2 Sociaal overleg 
 
Nieuwe cao antidiscriminatie paritair comité 304 
Samenwerking Fair practice charter en ‘toolbox’ voor werkgevers 
VIA-akkoord 
Tijdelijke cao taakloon 
Mediacharter 
Artists@Work, digitaal platform 
Commissie kunstenaars 
Hogere eindejaarspremie en hogere syndicale premie 
Verloning flexwerkers die een opleiding bij het sociale fonds podiumkunsten.be volgen 
Werkgroep vernieuwing wetgeving ‘kunstenaarsstatuut’ (ism. TWIID) 
Sociale verkiezingen 2020 
 
4.3 Campagnes 
 
Posterproject ACOD Fontainas Posters for tomorrow 
Tentoonstellingen ACOD Fontainas (Stijn Van Dorpe, Sofie Haesaerts) 
Tentoonstelling De Verdwenen Dorpen van Palestina (VRT, daarna op toer) 
Boycot Eurosong 
Protesttentoonstelling Graai. De Roofbaronnen van Vlaanderen (ism. Croxhapox) 
Promostikkers met tekenaar Steve 
Boekvoorstellingen Ludo De Witte (klimaatstrijd), Lode Van Oost (openbare diensten) 
Sensibiliseringsfilmpjes sociale media (over precariteit cultuurwerkers, over ‘leren rebelleren’) 
Sensibiliseringsadvertenties Rekto:verso, DeWereldMorgen.be  
Symposium We Own It, over het belang van de publieke dienstverlening, Vooruit 
4 debatavonden We Own It, telkens over één openbare sector, Vooruit 
2 gespreksavonden met Jongeren We Own It, naar de nieuwe wij, Vooruit 
Progressief cultuurdebat, verkiezingsdebat met de progressieve partijen, VRT 
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Cultuurdebat Manifiesta, 2019 
Move Your Money! 
Equal Pay Day 
Ik stem links 
Affichecampagne: We Own It: wij willen publieke sociale media! 
Filmavond over de arbeidersklasse als ecopioniers 
8 maart 2019, lezing Nina Power, Vooruit en Kaai 
 
4.4 Acties 
 
Nationale stakingen en betogingen (pensioen, sociale zekerheid, social profit, geen besparingen)  
Optocht: Wij laten de VRT niet los, 5 dec, martelarenplein. 
Staking en betoging VRT, vakbondsuitzending tijdens de stakingsdag 27/2 
Solidariteitsactie Globe Aroma 
Acties Atlas, Caermersklooster, NTG 
Solidariteit met de klimaatmarsen, medewerking opbouw Workers For Climate  
Nationale mars tegen racisme, protestbetoging tegen Trump, Hart Boven Hard 
Fight for 14 
8 maart, internationale vrouwendag, betoging en staking 
Actie ‘geen censuur op cultuur’, #Ditisonspubliek, Opera Ballet Vlaanderen. 
Cultuurprotest Jambon 1 
 
4.5 Lopende werking 
 
Dienstverlening leden (207 juridische dossiers) 
Nieuwe syndicale werking: Modemuseum, Fotomuseum, Diamantmuseum, KMSKA 
Herorganisatie syndicale werking De Munt 
Genderchecklist 
Nieuwe cao’s en arbeidsreglementen (Brussels Philharmonic, M HKA, ASO, het Kunsthuis) 
Comité muziek 
Bijwonen internationale congressen FIA, FIM, Uni Mei 
Opinies en interviews (Knack, De Morgen, De Standaard, VRT, VTM, Bruzz, 
DeWereldMorgen.be, Apache, Rekto:verso) 
Persdossier SMart (ism. ACV) 
Persdossier SBK’s (ism. De Acteursgilde) 
Persdossier auteursrechten 
Cao metoo (ism. Progress Laywers) 
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5. Toekomstperspec t i even 2020-2024 

5.1 Doelstellingen 
 
Verbeteren dienstverlening leden (vorming van adviesverleners, opstellen flyer en brochure) 
Opstart kunstenaarsloket ABVV Antwerpen (ism. BBTK) 
Verbeteren syndicale werking organisaties (systematisch opvolgingstraject, uitwerking van 
campagne per huis, vorming (nieuwe) delegees) 
Verbeteren werking ondersectoren (nieuwe werking theater en beeldende kunsten, uitbreiding 
kameraden voor de andere ondersectoren) 
Opstart werking freelancers & flexwerk 
Campagne antiracisme 
Cultuurstrijd tegen het bespaar- en censuurbeleid Jambon 1 
Verbeteren rechtstreekse internationale samenwerking met buitenlandse vakbonden  
Coördinatie cultuuradvies progressieve partijen 
Klimaatacties 
 
5.2 Ambities Vlaamse regering 
 
Samenwerking met andere belangenbehartigers (werkgevers, gildes, vakbonden, geëngageerde 
individuen) rond een aantal werkpunten. Als cultuurvakbond maken we een onderscheid tussen 
het lopende sociale overleg in de paritaire comités met de werkgeversfederatie en het 
sectoroverleg met personen en belangenbehartigers. We maken ook een onderscheid tussen het 
Federaal, Vlaams en gewestelijk cultuurpolitieke overleg met de sector. Het nieuwe 
overlegplatform ‘De Mandarijntjes’ (opgericht in december 2019, toelichting bij de naam: er 
stonden mandarijnen op tafel en Michaël Pas stelde die naam voor) beschouwen we in de eerste 
plaats als een overlegplatform cultuur ten aanzien van het ideologische offensief van de nieuwe 
Vlaamse regering: de besparing, de vermarkting, de verrechtsing. Voorgelegde werkpunten:  
 
1# In het sectoroverleg ligt nu de focus op kunst en cultuur (voornamelijk 304). We kunnen best 
het overleg verbreden naar het socio-culturele veld en de media aangezien het opgebouwde 
verzet reeds een alliantie is met andere sectoren.  

2# Fair practice democratie: aanpassingen aan het kunstendecreet en 
subsidiemechanismen moeten in overleg met de brede sector verlopen en na grondige 
analyse en becijferingen. Ad hoc decreetwijzigingen en besparingen doorvoeren is een democratie 
onwaardig.  
 
3# De Vlaamse regering heeft het cultuurbeleid de laatste jaren naar zich toe getrokken maar 
neemt die verantwoordelijkheid niet. Er heerst onduidelijkheid over de rolverdeling met 
stedelijk en lokaal niveau. Duidelijke afspraken en planning zijn nodig. 
 
4# Een verhoging in cultuursubsidies zijn nodig. De projectsubsidies moeten minstens naar 
15%. We volgen de eis van State of the Arts - SOTA (een stijging naar 30%) op voorwaarde dat 
er duidelijkheid is wie dan al dan niet onder die projectsubsidies valt. Organisaties die een 
historische, infrastructurele verankering hebben, zoals schouwburgen, hebben meer zekerheid 
nodig inzake structurele ondersteuning.  
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5# Wij zijn geen voorstander van een uitbreiding van de tax shelter of de creatie van andere 
fiscale uitzonderingen. De inkomsten die de overheid daarbij verliest, kunnen beter op een 
democratische weg aan de cultuursubsidies toegevoegd worden. Wij ijveren voor een 
democratisch subsidiebeleid. 
 
6# Extra investeringen moeten wel een positief effect hebben op tewerkstelling en moeten in 
eerste instantie dienen om onbetaalde arbeid terug te dringen.  
 
7# Fair practice sociaal: Het werk van kunstenaars en van creatievelingen in ruime zin wordt 
vaak enorm onderschat en ondergewaardeerd. Te vaak wordt er niet (correct) verloond. Er wordt 
misbruik gemaakt van de passie die kunstenaars drijft en van de individuele situatie waarin zij en 
alle flexwerkers zich bevinden. De onzekerheid en risico’s worden te vaak gedragen door  
individuen/artiesten. Daarom is er een duidelijk actieplan nodig voor minimumlonen en 
gelijke loonschalen.  
 
8# Nood aan een betere opvolging van het loonbeleid van kleine organisaties en SBK’s. 
Schijnzelfstandigheid is een probleem. Interim dient alleen voor uitzonderlijke verhoging van de 
werklast.  
 
9# Fair practice ecologie: extra inspanningen zijn nodig om tot een duurzame organisatie van 
het kunstenveld te komen (duurzaam reizen, ethisch sponsorschap).  
 
10# Fair practice maatschappelijk: anti-discriminatie (anti-seksisme en antiracisme) en 
gendergelijkheid. Nood aan betere cao’s. Positieve actie. Een betere verdeling van de macht en 
een weerspiegeling van de maatschappij in bestuursorganen. 
 
11# Cultuurwerkers moeten het recht krijgen zich professioneel de organiseren binnen de 
democratische regelgeving die daarvoor is voorzien. Een cao syndicale afvaardiging in pc 304 
is nodig, zowel voor de publieke als de private organisaties. 
 
12# Draagvlak in Vlaanderen vinden voor federale wetsvoorstellen. Inkomen tussen twee 
opdrachten in – ‘statuut’: het verlagen van het aantal vereiste dagen voor de instap.  Want in 
een sector waar tijdelijke en vaak zeer korte contracten de regel zijn, is het zeer moeilijk voor een 
beginnend kunstenaar om aantal dagen in loondienst te halen die werkloosheidstoegang vereist 
op basis van de normale berekeningsregels. Ook: betere opvolging van wie van de voordeelregels 
geniet. 
 

13# Uniformiteit en vereenvoudiging zijn nodig. Een centraal gecoördineerde werking van de 
werkloosheids- en tewerkstellingsdiensten wat betreft de kunstenaars is ook een optie, of toch 
minstens een betere toepassing van algemene richtlijnen zodat verschillen in toepassing regels 
tussen RVA en VDAB kantoren zo klein mogelijk zijn. De regels moeten veel transparanter 
worden en ze mogen aannemen van opdrachten niet afremmen.   
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14# Minimumvergoedingen voor ALLE kunstenaars/medewerkers, ongeacht hun 
statuut (zelfstandigen, werknemers met arbeidsovereenkomst, werknemer onder 1bis, 
freelancers). Voorbeeld Nederland: in de cao voor de Nederlandse Podia en de cao voor Toneel 
en Dans is overeengekomen dat het uurtarief voor zzp’ers minimaal 30% hoger dient te liggen 
dan het uurtarief voor een werknemer die dezelfde werkzaamheden verricht. Er is ook een motie 
aangenomen die het mogelijk maakt dat de vakbond onderhandelt voor de vergoedingen van 
zelfstandigen (zzp’ers). 
	

15# Auteursrecht. De uitbetaling van rechten is voor veel artiesten een bron van inkomen, maar 
er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de sociale en fiscale heffingen. Een artiest-
werknemer met tijdelijke contracten en uitkering moet ook jaarlijks een inschatting maken over 
de rechten die zullen uitbetaald worden. Dit is zeer moeilijk en de sancties als men dit heeft 
nagelaten zijn groot. Artiesten moeten te lang wachten op de uitbetaling van de rechten door de 
beheersvennootschappen. 

	

5.3 Ambities Federale regering 
 
Namens ABVV-ACOD Cultuur verdedigen we de volgende twee agendapunten bij (de vorming 
van de) Federale regering.  
 
5.3.1. De verbetering van het kunstenaarsstatuut 

#1 De huidige regeling van voordeelregels in de werkloosheid voor cultuurwerkers kent heel wat 
tekortkomingen en werkt ontsporingen in de hand. Bovendien is de regelgeving ook risicovol 
omdat de economie van de cultuurwerker meer en meer op deze regeling steunt: er wordt door 
werkgevers steeds meer vanuit gegaan dat cultuurwerkers van dit ‘vangnet’ gebruik kunnen 
maken, als alternatief voor de onbetaalde arbeid inzake voorbereidingen, training, experiment of 
creatie. Maar bijvoorbeeld een aanpassing in de degressiviteit van de werkloosheiduitkering kan in 
één knip dit statuut uithollen en dus de facto ongedaan maken – N-VA heeft de vorige legislatuur 
meermaals een voorstel in deze richting gedaan – waardoor vele cultuurwerkers plotsklaps in erg 
precaire omstandigheden terecht komen. Het sociale vangnet riskeert dus een valkuil te worden.  
 
Het is politiek misschien niet meteen realistisch om een hele make-over van deze noodzakelijke 
tegemoetkoming te realiseren ten aanzien van een atypische beroepsgroep. Maar er kunnen wel 
een paar eerder eenvoudige aanpassingen in de regelgeving komen die de grootste problemen 
wegwerken, zoals het werken via een contract ‘taakloon’. Werken via deze contracten is toxisch 
omdat ze naast de cao’s ook de arbeidswetgeving integraal ondergraven. Als vakbond hebben we 
hier samen met enkele deskundigen uit het kunstenveld een nota over uitgewerkt, inclusief een 
juridisch voorstel voor wetswijziging.  
Die nota vind je hier: 
 
https://www.cultuurkameraad.be/site/wp-content/uploads/2019/04/Voorstel-wijziging-
werkloosheidswetgeving-ACOD-Cultuur.pdf 
 
#2 Een andere piste dan de voordeelregels in de werkloosheid is de oprichting van 
voordeelregels in de tewerkstelling. In Frankrijk hanteert men voor kunstenaars bijvoorbeeld een 
tegemoetkoming aan werkgevers die er zich toe engageren om kunstenaars voor langere periodes 
in dienst te nemen als werknemer, zodat ze niet moeten sukkelen met een versnipperde 
aanstelling van meerdere korte contracten of dagcontracten, wat in principe ook duurder 
uitkomt.  
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Het zou vanzelfsprekend een grote troef zijn als we naar het Franse voorbeeld in ons land ook 
een gelijkaardig fonds oprichten. Meer informatie over dit fonds vind je hier: 
 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Fonds-national-pour-l-
emploi-perenne-dans-le-spectacle-FONPEPS 
  
5.3.2. Een hervorming van de Sociaal Bureau Kunstenaars (SBK) 
 
#1 Korte historiek 
 
Samen met de invoering van het kunstenaarsstatuut per 1 juli 2003 werd bepaald dat kunstenaars 
(met korte opdrachten van werkgevers zonder sociaal secretariaat) voor de berekeningen van de 
verschuldigde bijdragen en afhoudingen terecht konden bij zogenaamde sociale bureaus voor 
kunstenaars (die functioneren binnen de sector van de Interim arbeid). Deze SBK’s factureren de 
totale loonkost aan de opdrachtgever en zijn verplicht de nettolonen dadelijk door te storten aan 
de werknemers ongeacht al dan niet voldane facturen. Dit is een goede zaak voor de werknemers. 
Voor sommige SBK's liep het weliswaar in bepaalde gevallen fout bij wanbetaling en zelfs 
faillissement. 
 
Bij de invoering van dit systeem werd gesteld dat een evaluatie op korte termijn noodzakelijk was 
om eventuele pijnpunten weg te werken. Dit gebeurde niet. Nochtans is daar wel nood aan. Eén 
van de voorwaarden om met een SBK als interimkantoor te werken blijft de bepaling dat het 
slechts om een uitzonderlijke vermeerdering van werk mag gaan. Vandaag stellen we vast dat 
SBK’s ook courant voor niet- occasionele opdrachten gebruikt worden. Zelfs grote 
cultuurinstellingen die over een uitgebreide administratieve dienst beschikken, werken via SBK’s, 
hoewel ze perfect zelf via korte contracten of dagcontracten zouden kunnen werken, maar de 
administratieve kost liever bij de cultuurwerker leggen.   
 
ACOD cultuur was nooit voorstander van deze piste interim. Wij hadden eerder sympathie voor 
het Franse model: 'Guichet Unique des intermittents du spectacle'. Een centraal bureau als publieke 
dienstverlening dat alle regelingen treft en op zijn beurt de nettolonen uitkeert. Dit, zonder een 
verdienmodel na te streven wat bij de interim-sector uiteraard wel het geval is. We waren ons er 
toen al van bewust dat deze interimregeling een duur systeem is op conto van de werknemer, dat 
weegt op de te besteden subsidies in de culturele sector.  
 
Het argument dat indien de CAO en de daaraan verbonden barema's gerespecteerd worden er 
geen vuiltje aan de lucht is, is een te gemakkelijk excuus dat bovendien ook niet klopt. In de 
muzieksector wordt bijvoorbeeld op concert- en festivalpodia gewerkt met gages die al dan niet 
gelijk verdeeld worden onder het aantal musici. Die worden naargelang het statuut van de 
betrokkene uitbetaald tegen ontvangstnota of factuur. Zij die de facturatie moeten overlaten aan 
een SBK komen er dan bekaaid vanaf.  
 
Een voorbeeld. Op het totale factuurbedrag wordt ( 6%-21%) btw aangerekend. Het SBK neemt 
+/- 8% voor de beheerskosten. Er wordt 8% afgehouden voor het sociaal fonds van de 
interimarbeid. Verder zijn er de werkgeversbijdragen. (Hier stelt zich ook de vraag wat er gebeurt 
met de doelgroepverminderingen). Na voorgaande berekening komen we tot het bruto waarop 
de werknemer nog een sociale bijdrage (13,07%) betaalt alsook een bedrijfsvoorheffing van +/-
11%. Van het totale factuurbedrag, dat gelijk is aan de gage, houdt de werknemer bijgevolg 
slechts +/- 40% over. 
 
Nog een knelpunt: het is in de regelgeving voorzien dat wie op jaarbasis 65 dagen via een SBK 
opdrachten heeft gerealiseerd in principe recht heeft op een eindejaarspremie. Die bedraagt 
8,33% van het totale bruto jaarloon (met aftrek van sociale bijdragen 13,07% en 
bedrijfsvoorheffing 23,22%). Het probleem is dat slechts enkelen de vereiste dagen bereiken en 
dit voordeel dus verliezen. De zo opgebouwde reserves blijven in het fonds van de interimarbeid! 
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De SBK’s groeien dus op de rug van cultuurwerkers die door de aard van hun werk al in een 
precaire situatie zitten. Zij combineren jobs in diverse omgevingen, bijvoorbeeld als werknemer 
in cultuurorganisaties, onderwijsinstellingen en andere bijjobs, om zo de eindjes aan elkaar 
geknoopt te krijgen. Daar komt bij dat ze het dikwijls moeten doen met kleine vergoeding in 
clubs en cafés en spijtig genoeg dikwijls ook in gesubsidieerde instellingen.   
 
#2 Pijnpunten 
 
Wat maakt het SBK-systeem duur?  
 
(1) De btw aangerekend op het geheel en niet enkel op de beheerskosten.  
 
(2) De beheerskosten worden procentueel op het totale bedrag excl. btw bepaald en zijn dus geen 
vast tarief. Dus hoe hoger de gage, hoe hoger de kost voor hetzelfde beheer. En wat met de 
onkosten voor materiaal? Als je als cultuurwerker dus dure benodigdheden hebt die je ook dient 
aan te rekenen, krijg je soms ook de beheerskosten aangerekend op dat bedrag.  
 
(3)De afhouding voor het sociaal fonds interim. Er werd ooit geprobeerd deze over te hevelen 
naar het sociaal fonds podiumkunsten maar dat werd geweigerd. Velen blijven zo uitgesloten van 
de eindejaarspremie wat logischerwijze op onbegrip stuit. Die zou net zoals vakantiegeld 
procentueel op het verworven bruto berekend moeten worden. 
 
#3 De Link met de kleine vergoedingsregeling (KVR) 
 
Vermits er een minimumbedrag moet ingebracht worden om via een SBK vergoed te worden, 
nemen vele opdrachtgevers de vlucht naar de kleine vergoedingsregeling. Heel wat 
cultuurwerkers beseffen niet dat men op die manier geen rechten opbouwt vermits er geen 
bijdragen voor de sociale zekerheid worden betaald. Zo hollen we ook de financiering van de 
sociale zekerheid nog wat meer uit. Dat het KVR-systeem, dat in het leven werd geroepen om 
tegemoet te komen aan kleine vzw’s, clubs, cafés en amateuractiviteiten, ook wordt aangewend 
binnen de gesubsidieerde instellingen is daarbij een kwalijke zaak. 
 
#4 Voorstel tot acties 
 
(a) ACOD Cultuur is voorstander van het inrichten van een centraal en uniek bureau met louter 
dienstverlenend karakter (naar Frans voorbeeld). Als we weten dat managementbureaus zoals het 
derdebetalersysteem SMart of SBK’s als Amplo de grootste werkgevers in de sector zijn, is er 
zeker een brede marge om de werking van zo’n centraal bureau operationeel en eventueel 
zelfvoorziend te maken. 
 
(b) Een andere mogelijke, eventueel tijdelijke piste is de uitbesteding van deze dienst aan de 
bestaande sociale fondsen podiumkunsten (actief in de beide gemeenschappen). Het Vlaamse 
fonds heeft al de ervaring om op te treden als werkgever inzake de tegemoetkoming die de 
sociale partners voorzien voor flexwerkers die een opleiding van het fonds volgen. 
 
(c) Indien deze pistes niet haalbaar blijken, blijft het zaak enkele pijnpunten dringend weg te 
werken: in de btw-regeling, in de beheerskosten en inzake de representatieve uitbetaling van de 
eindejaarspremie (zie supra: pijnpunten). 
 
(d) Ook de kleine vergoedingsregeling moet terug ingeperkt worden tot het gebruik zoals het 
bedoeld werd. Via de commissie kunstenaars kunnen we door het nieuwe digitale systeem nu al 
wel een beter toezicht houden over wie een kunstenaarskaart krijgt (dat is een voorwaarde om 
met KVR te kunnen werken) maar er zou een duidelijk signaal van de overheid moeten komen 
dat gesubsidieerde instellingen en gemeentebesturen uitgesloten zijn van deze regeling. Controle 
(via de reguliere controle op de cultuursubsidies) en een effectief sanctiebeleid dringen zich op als 
men wil dat de bestaande wetgeving gevolgd wordt.  
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6. Huishoude l i jk Reglement ACOD Cultuur Brusse l  
 
1 Algemene Beginselen 

1.1 Artikel 1 
ACOD Cultuur gewestelijke werking Brussel (ACOD Cultuur Brussel) is een gewestelijke 
werking die deel uitmaakt van de sector Cultuur, vakorganisatie voor Media, Kunsten en Sociaal 
Cultureel Werk (ACOD Cultuur) en verklaart zich solidair met de doelstellingen van ACOD en 
ABVV. 

1.2 Artikel 2 
Conflicten inzake syndicale grenzen met andere gewestelijke werkingen van ACOD Cultuur, 
sectoren van de ACOD of beroepscentrales van het ABVV wordt door ACOD-Nationaal 
geregeld. 

1.3 Artikel 3 
Alle aangelegenheden die niet door dit Huishoudelijk Reglement zijn geregeld, zijn geregeld 
volgens het Huishoudelijk Reglement van ACOD Cultuur, de statuten van de ACOD en van het 
ABVV. 

2  Samenst e l l ing  van de  g ewes t e l i jke  werking  

2.1 Artikel 4 
Het gewest groepeert alle Nederlandstalige leden van ACOD Cultuur van de regio Brussel. 

3  Het Congres  

3.1 Artikel 5 
Om de vier jaar wordt in het eerste kwartaal van het jaar een Statutair Congres gehouden. 

3.2 Artikel 6 
Het Congres bestaat uit alle leden van ACOD Cultuur Brussel. 

3.3 Artikel 7 
Het Congres is het hoogste beslissingsorgaan van de gewestelijke werking. 
Het oefent de volgende bevoegdheden uit: 

• Het goedkeuren van het activiteitenverslag, 
• Het goedkeuren van het financieel verslag en het verslag van de commissarissen voor 

nazicht van de rekeningen, 
• Het verkiezen van de Voorzitter en de Secretaris 
• Het verkiezen van de leden van het Bestuur (hoogstens vijf) 
• Het verkiezen van de leden van het Comité (hoogstens tien) 
• Het verkiezen van de twee commissarissen voor nazicht van de rekeningen 

3.4 Artikel 9 
Een Buitengewoon Congres kan worden bijeengeroepen op initiatief van het Bestuur of van een 
gewone meerderheid in het Comité. 

4  Het Comité  

4.1 Artikel 10 
Het Comité is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en hoogstens tien door het Congres 
verkozen leden. 
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Het vergadert minstens één maal per jaar. Het kan frequenter worden bijeengeroepen op initiatief 
van het Bestuur of van een gewone meerderheid in het Comité. 

5  Het Bes tuur  

5.1 Artikel 11 
Het Bestuur is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en hoogstens vijf door het Congres 
verkozen leden. Het komt minstens één maal per kwartaal samen. 

6  Slo tbepa l ingen  

6.1 Artikel 12 
Dit Huishoudelijk Reglement is opgemaakt bij de oprichting van ACOD Cultuur Brussel op 21 
februari 2020. 
 
 
 
 

 

 


